
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 09-én
megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Jelen vannak: Czédly Gyula polgármester, valamint
Korom Károlyné, Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Gál

Albertné, Guttyán Edina, Dr. Kotró László, Kovács Gyula, Kozák
Ferencné, Németh Lajos és Varga Márta képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az Önkormányzat jegyzője

Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag közül mindenki megjelent /100%/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, melyet a Képviselő-
testület vita nélkül, egyhangúlag elfogadott.

I.NAPIREND:
A községi Választási Bizottság megválasztásával kapcsolatos írásos
előterjesztéshez – melyet az ülés megkezdése előtt mindenki megkapott - szóbeli
kiegészítésként Szabó István jegyző elmondja, hogy a választási bizottság tagjának
4 személyében nincs változás. Tekintettel azonban arra, hogy a 4 éve megválasztott
bizottság elnöke elköltözött, szükségessé vált még 1 új tag választása.

Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.

Kérdést tett fel: Dr. Kotró László képviselő.

A kérdésre Szabó István jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és a testület
tagjai egyöntetűen elfogadtak.

Hozzászólás:
Németh Lajos:
Véleménye szerint a Választási Bizottság tagjai személyére tett javaslat jó választás,
melyet támogat.

Varga Márta:
A javasolt bizottsági tagokat elfogadja, és támogatja megválasztásukat.

Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a Választási Bizottság tagjaira,
póttagjaira vonatkozó javaslatot.



A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

37/2010/VIII.09./számú önk. H a t á r o z a t

A Községi Választási Bizottság megválasztásáról

1./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete –a választási
eljárásról szóló 1997.évi C.tv. 23.§./2/ bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva- a választási iroda vezetőjének indítványára

NÁDUDVARI SÁNDOR KENGYEL Ady E. út 2.
LENGYEL JÓZSEF KENGYEL, Táncsics út 42.
CSATOS ISTVÁNNÉ KENGYEL, Vörösmarty u. 4.
szám alatti lakosokat a Községi Választási Bizottság tagjainak,

PARÁZSÓ LAJOSNÉ KENGYEL, Rákóczi út 2.
KOVÁCS IMRÉNÉ KENGYEL, Kossuth út 13.
szám alatti lakosokat a Választási Bizottság póttagjának
m e g v á l a s z t o t t a.

2./ A Községi Képviselő-testület –a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. tv. 27.§. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
az ügyrendi feladatokkal megbízott bizottságára ruházza azt a
jogát, hogy megüresedés esetén póttag hiányában a Választási
Bizottságba új tagot válasszon.

Mivel több napirend nincs Czédly Gyula polgármester megköszöni a megjelenést és
az ülést berekeszti.

Kmf.
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polgármester jegyző


